ف.و.
دتیشستاى ها سا ایتالیایی ّا ساختِ تَدًذ .لشاس تَد استاًذاس تیایذ افتتاحص وٌذٌَّ .ص هاًذُ تَد تِ سٍصّای اًمالب ٍ
تؼغیلی دسس ٍ هذسسِ .هي ٍ ّنوالسیّاین اغلة دختشّای چطن ٍ گَش تستِای تَدین وِ ّش سا اص تش تطخیص
ًویدادین .گاّی هؼلن اًمالتیهاى دسس سا لغغ هیوشد تا چیضّایی یادهاى دّذ تلىِ ووی اص ایي وَسی ٍ وشی
دستیایینّ .واى هؼلن تَد وِ اص ها خَاست هغلثی یا گضاسضی دس تاسُ هشاسن تٌَیسین ٍ دس والس اٍ تخَاًین .تٌْا وسی
تَدم وِ پیطٌْادش سا خذی گشفتن .تؼذ اص ظْش سٍصی وِ هشاسن تَد تِ هذسسِ سفتن .اص داًصآهَصاى غیش اص چٌذ ًفش
ػضیضوشدُ وسی ًثَد .هذیش ٍ ًاظن تَدًذ ٍ تؼذاد صیادی هْواى ٍ ػىاس .وسی اص هي ًپشسیذ دس هذسسِ چىاس داسم یا
ضایذ ّن پشسیذ ٍ هي چیضی سا تْاًِ وشدم .تؼذ ّن سفتن تَی یىی اص والسّای خالی عثمِی تاالّ .واى خا هاًذم تا
ایٌىِ سشضاى ضلَؽ ضذ ٍ هي تَاًستن سشن تىطن تَی سالي ٍ حیاط ٍ ّش چِ سا وِ دیذم ًَضتن.
ٍلتی هؼلن پشسیذ وسی هغلثی تشای خَاًذى داسد یا ًِ .خشئت ًىشدم تگَین هي داسم .دٍتاسُ پشسیذ ٍ وسی خَاب ًذاد.
تؼذ ّن ضشٍع وشد تِ لذم صدى .هشد پشضَسی تَد ٍ اص دست ها هَخَدات الل ػاصی تَد ًِ .سَالی داضتین ًِ تالضی
تشای آگاُ ضذى هیوشدینً .ااهیذ سشش سا تىاى داد ٍ تشگطت پطت هیض .اًگطتن سا ًصفِ ًیوِ تلٌذ وشدم ٍ تا تشدیذ
گفتن هي ًَضتِام .سفتن خلَ ٍ ضشٍع وشدم تِ خَاًذى .توام وِ ضذ ٌَّص ّوِ ساوت تَدًذ .خدالت وطیذم سشم سا تلٌذ
وٌن .اص دٍس تِ صٌذلیام ًگاُ هیوشدم .سدیف دٍم تَد .تایذ تا یه خیض خَدم سا تِ آى هیسساًذم.
صذای وف صدى هحىن تچِّا هیخىَتن وشد .هؼلن ّن سش رٍق آهذُ تَد ٍ هیگفت اًتظاس ًذاضتِ تتَاًن ایي ّوِ
چیضّای سیض سا دس ایي هشاسن تثیٌن .گفت فمظ هتاسف است وِ ولوِی خٌاب سا تِ اٍل اسن استاًذاس اضافِ وشدُام.
اص آى سٍص تِ تؼذ هي ضذم اًطاًَیس ٍ گضاسشًَیس هذسسِ .تؼضی هؼلنّا هیخَاستٌذ ًَضتِّاین سا دس والسّای
دیگشضاى ّن تخَاًن .یه تاس ّن دس تاسُی هادسم ًَضتن .ایٌىِ هادسم سَاد ًذاسد اها ًَیسٌذُ است .تالش ًاضیاًِای
تَد تشای ًطاى دادى حسی وِ اص هادسم هیگشفتن .اص پطت پٌدشُ تِ تشف ًگاُ هیوشد ٍ هي ًویداًستن تشف ایٌمذس
لطٌگ است یا خَسی وِ اٍ تِ تشف ًگاُ هیوٌذ .استثاعی هثل ایي هیاى هي ٍ تشف دسست ًویضذ .تشف سشها سا تِ
یادم هیاًذاختًَ .ضتِّای دیگشم تیطتش هتاثش اص حال ٍ َّای آى سٍصّا تَد .دس خستدَی ّش چیض تاصُای تَدم تا دس
هذسسِ تخَاًنّ .ن وٌدىاٍی داضتن ّن اضتیاق .دٍ چیضی وِ تاصُ هیفْون چمذس هْناًذ .آى سٍصّا اگش اص آسصٍین
هیپشسیذًذ هیگفتن هیخَاّن وتاتخاًِ داضتِ تاضن ٍ تتَاًن ّوِ خای دًیا سفش وٌن .تشای ضغل ّن تِ هؼلوی لاًغ
تَدم .اص ًَیسٌذگی چیضی ًویگفتن .سٍیا تَد.
تا چاج ضذى اٍلیي داستاى خذیام دس هدلِی آدیٌِ ساُ صیادی تَد .سالّای تحَالت هْن تیشًٍی تَد ٍ تغییشات
تذسیدی دس هي .تؼذ اص دتیشستاى دًثال واس سفتن .هستمل تَدى هْنتشیي خَاستِام تَد .حاال وِ تِ آى سالّا ًگاُ
هیوٌن هتَخِ هیضَم هصشاًِ دًثال استمالل فىشی ّن تَدم .اص چٌذٍ چًَص آگاُ ًثَدم اها تِ آى ًیاص داضتن .یادم

هیآیذ تشای داضتٌص تا خیلیّا ولٌداس سفتن .احتیاج داضتن ّش چیضی سا تا چطواى خَدم تثیٌن ٍ ایي حتی سختتش اص
پَل دسآٍسدى تَد.
آسصٍی تاعٌی ًَیسٌذُ ضذى ّوچٌاى تا هي تَدّ .ش چِ تِ دستن هیسسیذ هیخَاًذم ٍ ّش چِ تِ فىشم هیسسیذ
هیًَضتن .خَاًذى ٍ ًَضتي اص ّواى سٍصّا هلىِی رٌّن تَدً .ویداًن اص ودا ایي یمیي سا پیذا وشدُ تَدم وِ ًَیسٌذُ
ضذى یؼٌی اٍلَیت دادى تِ ایي دٍ واس.
دس سال  76داستاًی ًَضتن ٍ اسوص سا گزاضتن "خَضحالن وِ هشدُای" .تا ًَضتِّای لثلیام فشق داضت .تحول
خَاًذى دٍتاسُی ّیچوذام اص ًَضتِّاین سا ًذاضتن اها ایي یىی سا هیتَاًستن تاسّا ٍ تاسّا تخَاًن .تا تطَیك دٍستن
داستاى سا تِ هدلِی آدیٌِ فشستادم .لثل اص آى داستاًی اص هي تِ ًام دختش یا پسش دس صفحات پایاًی هدلِای چاج ضذُ
تَد .تطَیك ّن ضذُ تَدم اها اص ّواى سٍصّا ًسثت تِ تطَیك حسی داضتن وِ ٌَّص ّن دست اص سشم تشًذاضتِ است.
ًسثت تِ آى هظٌَى تَدم .تؼذّا اًَاع تطَیك سا تشای خَدم عثمِتٌذی وشدم .تطَیكّایی تَدًذ وِ ستظ صیادی تِ تَ
ًذاضتٌذ ٍ سٍی واس اثش هیگزاضتٌذ .تطَیكّای هستمیوی تَدًذ وِ حال تَ سا خَب هیوشدًذ اها ستغی تِ واس ًذاضتٌذ.
تؼضیّا تؼاسف تَدًذ ٍ تؼضی دیگش تیاػتثاس .تؼضی حتی هایِی خدالت .یه تاس هتَخِ ضذم هطَلن وِ داضت
تحسیٌن هیوشد یه ولوِ ّن اص واسّای هي ًخَاًذُ است!
سٍصی وِ تِ دوِی سٍصًاهِفشٍضی سش صدم خَب یادم ّست .هدلِ سا تشداضتن ٍ ًگاّص وشدم .واسم سا اص دست دادُ
تَدم ٍ پَل ًذاضتن .وتاب ٍ هدلِّا سا اص دٍستاًی وِ هیخشیذًذ اهاًت هیگشفتن .اٍل اص ّوِ تِ صفحات آخش هدلِ
ًگاُ وشدم .هوىي تَد ایشاد داستاًن سا گشفتِ تاضٌذ ٍ تگَیٌذ دس اًتظاس داستاى تْتشی اص هي ّستٌذ یا چیضی هثل ایي.
اسون آى خا ًثَد .خَضحال ضذم وِ صیش داستاى فمظ حشٍف اٍل اسن ٍ فاهیلن سا ًَضتِ تَدم ًِ اسن واهلن سا .ضایذ
ًَضتي اسن واهلن سا گزاضتِ تَدم تشای ٍلتی وِ داستاى تْتشی هیًَضتن!
چیضی تاػث ضذ تشگشدم ٍ صفحات لثلی سا دٍتاسُ ًگاُ وٌن .ضایذ ولوِی پذس چطون سا گشفتِ تَد .دسضت ًَضتِ تَدًذ
"ساحت ضذی پذس" .اسن داستاى تَد .چطون افتاد تِ سغش اٍل آى ٍ سشم گیح سفت .ولوات هي تَدًذ .هدلِ سا خشیذم ٍ
ًطستن وٌاس دوِ .یه تاس دیگش تِ ولوِّا ًگاُ وشدمً .ویتَاًستن تاٍس وٌن .تِ تِ داستاى ًگاُ وشدم .خَدش تَد .ف.ٍ .
آى سا ًَضتِ تَد.
داستاى سا خَاًذم .حس ضادهاًی ٍ غوی وِ ًاگْاى للثن سا پش وشد خاسج اص تحولن تَد .صدم صیش گشیِ .تؼذّا ّشگض چٌاى
ّیداى ػویك ٍ ًاتی سا تدشتِ ًىشدمّ .یداى وطف چیضی وِ ّواى لحظِ ّن هؼٌایص تشاین سٍضي تَد .تَاًستِ تَدم
اًذٍّن سا تا دیگشاى تمسین وٌن .احساس لذست هیوشدم ٍ اًگاس تشای اٍلیي تاس تَاًایی سٍتشٍ ضذى تا دًیا سا پیذا وشدُ
تَدم.

